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la' preciso que o sr.
Aratla diga o que fez das
seguintes quantias:

bos canudos do sr.“
cantora.. . . . . . .

.
28%“)?

Dos pescadores. . . .

903000

De lenha, durante
1886 ..... .. . . “833770

Valor de pinheiros
levados gratuita—
tnmente do Estruconstrucção ,

Ovarense, e "'uma gaveta tomos

bro as vantagens da reforma, do

º fºrm"! dª Eªlªª'rªfª- ª 0 Cªt"-

que andar & exploraraignorancia e boa fé;
* '
Deixa passaro projecto sem
reclamações e agora é que cho—
rrt Sohre os prejuizos do povo !
E' bom systemni Não subornos
quaes os pontos que o sr. conselheiro José Luciano de Castro
pretende modiiicar, nem a. respeito dos quaes vae tomar pro—
videncia e por isso nos ahstemos (le faller a este respeito.
Ha, porem. duas disposições na
lei actual porn nsquses chama.—

peão das Províncias, isso é que

deixa de ::s modificar porque
tem levantado serias duvidas na
pratica. Uma d'elias é & respei—
to dos muncelnos que, na vigen—
cia tlaontign lei, se ousentaram

do irmão do ex-vi—
cit-presidente da
Cumuru, como se

ve tlerepetiilns af— .
lirmaçoeml'um antigo cor-respondcn

para paiz extrangeiro, prestan—
do a sua fiança. Esses manco-

lc (l'eSJa Villa pa-

hos pela lei actual estão sujeitos o penalidades não comparo-

m* o Jornal de
Estarreja. . . . . . 800%000
De m ulla recehidude

Antonio Borges
d'Almeida, do

Valltigtt. . . ...

ccndo aos actos a que a lei os
I
ohrigu: tirar guia, inspecção e
alistamento, no cazo tlelho per-

tencer. Sem duvida não é isto
25000 rosouvel e precisa de providen—

l:320$202 cias. Outro ponto que suhmet—
lemos à cºnsideração do illustre

wmmm-vmmonmw—
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RECRUTAMENTO
Seguinlo informava ha dias
um considerado jornal de Lis—
boa., o Correio da .Noítc, o sr.

i

| melhor em esclarecer opovo so-

mos a íttlctlçãn do iilustro mi—
nistro, que, sem duvida, não

mada paro o caso,
em

[
Éomingo H de grave/nora de '1888 l

ministro e o art.“ 90 que condcmnu em 3054000 reis dom-.tl—
ta o manccho que não sollicita
guizt pau a inspecção. A grando maioria dos rorenseados são
menores, lillms—fmnilias e sem
hens. Como lia-de tornar se clio-

rtiva esta penalidade? Alguns
jornnes tem lembrado outros pro «
videneins, que é ueressztrio afloptar, e nos lemhramos estas.
para (le uma vez se rcmoverem
as duvidas da lei.

presidente do consolhoe minis—

,não sarampo-tremia. .an
guem viu um desmontido formal a
tudoo que n'aunolles jornaes se
encontra; ninguem viu ainda a do—
ctm-ação terminantc do que tudo
aquill.) era um acervo do calum'
mas; continua, pois, tudo em pé,
com toda a sua [aura, com todo o
seu vigor. com todo o seu pezo.
O sr. Aralln o os seus continuam
:: gemer sob o pezn dus mais gru-

' ! WNW“
« MMM,"

do a lei tinha defeitos. que pe—
diam promptas providencias ;
nem admira, desde que se fazia
uma profunda'alterajo no systomar de recrutamento usado até
ao anno ultimo. A opposição
ohsteve-se ti: a discutir na ca—
ntora e na inmrensu; e só mais

tarde, quando a lei ia executarse, e que veio gritar a favor do

povo, que era mxudo e prejudi-

Compreheirlntzlol—o e, porisso, não
fazemos ('.—0%".
0 seu fim é claramente uma
provocação; tio.-r irritnrnos para
que ”milionario-ns uma tremenda
UCSCURIDLHUH'ZI no c::vnnra nrallistn,
visto que tigor-:| o n.]o pode foz-Jr.
.”e ossun continui, estam—iv em
hrevo ;: tomar a detem do sr. A-r
ralla. Que se dum que :: actuol gerenrin e mà. que tem muitos do[Miriã etc. etc, eomprehonde-sw; o
mesmo o dever do uma ttpilt):lt;flo.
Mus quv venha elogiar-so o mimi
nistrnção passaria, os nrtos do sr.
Arnllu, ' morto, em frente dr: nós,
na nos.—a rxt mtv da redacção, exis—

-

.ªº—fiªdª. “S?º“? '“?”th WE,-__
Ah! para elles , para ti, talves, '
: dor que borbulhou, "armou-se;
porém a minha é fria, bem o véu,

Vcs accnsações, que não combate-

A obra dos poços do concelho
lia-de fazer—su. E' uma nocrssidado que ninguem a serio pode. con—

crystallisa-so mais e mais é doce.

testar. l'urn :: Naim.“ é preciso um
ompr -- timo, lltktr- para amortisar
este. é quo não é pmziso :mgmeutar a rent-ita.
O saldo do primeiro anno do

quanto (lca esse dia para traz,
como uma gota d'agua que, na pedra

Pois a dor na minh'alma medrao mod",

quunto mais de alto eae, mais a douta...

Ovar, novembro—88.

ram. nem houve ainda quem viesse dizer que eram falsas. Como é gerencia assim e mostrou. E as
ANGELO.
então que agora se elogia & 'admi- tuas economias do sr. Aralla não
instrução passada? Como é que se lh'o provam tambem?
Escusavam, por isso, de vir
escreve o Seguinte periodo:
«Eru mà, dizem. a adminis- com a intriguinha chonha do que se
tração anterior; pois bem, essa nd- augmenta os impostos. Nem ao
ministrnçin mostrou sempre que menos tem novidade. Em 16 do .
em eennomiu'a, dotando annualmen- novembro de l88t já algum dis—
—..*—-P
te. o eonenlho com obras importªn— seque o sr. Aralla mara faze
tos, e no tim essa vercocão deixºu ohras ia angmantar os impostos
NOT
AS
DA
SEM
ANA
ou
recorrer
à
Estrnmada
.
Alinal
a
em rol're um saldo».
Diziam «me a administração ora. «forma de fazer politica lá para o
Eis—mc
de
novo
amarra
do
ti'
md; ma.—' quem o dizia? Em eco- outro lado é tal e qual como as obri ªção e ao despotismo de
nomica. mas em 9 de novembro modas. . .volta-se ao antigo.
bort
cintas
OCCOITCT
que
dos—
ICLIS
Toron a dizer—se que para vando HSE chamava—s -lhn p.:rtlnlaria
pontam
aí
luz
publica
nªcste
meio
c dizia—so que «(efron-inerte para der bons mnnicipaes é necessario monotono, muito estoril, entaipa—
em, proveito de meta duzia; [cz que os administradores tenham um do n'uma tristeza tedienta.
ohms importantes e em vmuns pe- bom nome, uma honrath inconNada
mais
descons
olador
do
que.
é
quam
riodos, que seria longo citar aqui, cussa o provada. Ora
que
tltzer
habilid
de
mario,
ades
disso-so qu») as obras emm más, perguntou ao sr. Aral!» p:)rtuo do que amontoar phrases,
prcjnuliciues, instrun'ientos do vin- não vendeu bens mttntcipaeª, não
mstnr
ideas,
coloril—
crear
his—
as,
ganças e modo do disfarçar cou— fazem favor do o dizer?
torias interessantes, cavar no paotas. Diz-se que deixou saldo; que
S'lClO :: bater á porta do futuro,
saldo? tinha satisfeito todos os cupara encher uma columna, quim
cargos do municipio ?
() cnmznhw (Tº ferro do Porn- cio-'os factos escassetam ou não
Jà aqui o dissemos, bem alto douro nada tem com a camara; despertam a curiosidade!
e sem contestação: o sr. Aralla
Finda, pode dizer—se já, «
esta prestava todo o auxilio que
não pagou aos empregados upffzzil' pudesse. a”) capital para esse um— cpoclm balnear em que a alegria
da obrigação do o fazer: .mundo, lhorameoto esta todo subscrtpto ; n e dava um retalho de assum—
pois, deixasse alguma quantia em (oito :! nurterrsução legal, por-tun pte, qu'c eu pcspontava com pc—
ooh-e, não era sal'lo wir-quo tinha aparecer um ti.. nn'ox'reut- &. Qdo tem riodos v.cepillndos, mor—ta essa
implicação no orçamento feito pelo
?. rarnarn ;iªttver com uma compu- vida pujantissimo? bordada do
proprio sr. Ar.-dia. Deixem—sn :ln “lit-t de Lisboa?
divertimentos e opulcnta do aleinvenções. A esse saldo imaginaOra no tempo do sr Aralia é grin, veio—mc reduzido a olhar
rio o intento-uso respondo—sc com que se. não ter. o caminho de ter- para esta villa, atravessoda de
o snlvlo verdadeiro o positivo de ro porque. . .E lá iremos nos :! fn- trabalhadores, toda reoccu ada
23005000 rei.—' com que :! camara Wer-thes- a vontade, fnllando do ex,- gravemente no dia e ama 5.
progressista chegou no fim do Lº presidente da camara.
E' certo que hoje, recolhidos

ªturar:

i

E
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anno na sua

l
gerencia, tendo ang-

Estamos & [ui, estamos a tomar
:: defezu d'elle.

montodn o despeito do instrucção e
e saciado Os amigos. Não pode liaver resposta mais esmagadora. Era
et-nnomira :! administração do sr.
Arniln? já nos disseram que sim,
e até disseram que paraa composturu dos paços do concelho a camam transarta todos os rumos fa—
zia uma economia para & [muco e

ªs:.im ns eizi'nnnnins «lo sr. Amilo.
lia defezas que são nccusaçõos.
UItH prova das economias e o
que no muito publinom'is na Lª

Vlílib' 08 E PROSAS
lVora Zorra
.

.

.
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No oi:; nm qn» portiste. u'essn dia,
chuanhado à minha dor, mas a sorrir

o SUI'l'lSl) hem triste da alegra
com que a alma vesti, vi—to partir!

columna do nosso jornal.
' ['t—3 olmrosa. . .O teu olhar altivo,
' :srr'mezzí-o :lo :::-i'll tu não poderia,

—rsse olhar «_o-: me mame do que Vivo,
:”«utª n .* dncv-u porque é soi, teu parquet”) celeste.

PQE'gllili:u-'i — [e.-' tmn
cutnitt'çi !. “.“, :; :'n.p:ist.t.1lu;rlo

se m'tzalito nr: ;mtnto Ovarense, no ' D'ossn adnns no silencio doloroso,
Com,—ruir) das Províncias e. ao Jor- m eloquente mudez d'ossa partida.
nal de E-sl/lrl'lfía, que ainda niu- quebrado o teu destino], senti o gusa
gnrm desmentiu, nem disse que de ver que ias clurattd v, :ttllilil't uu'rntrt!

tinham publicado rulumnias. A cn—
marn, para faxer um beneficio ao
conrvlim, não precisava do faxer

leo com lol lei.
A lei e equitativa, jà por
mais do que uma vez aqui o temelhorar.-nnto.—.:, hustavatnr ido ocnzos tlicto; (: a opposieão
taria
l
tº
:;
roller-cao
wmoteta
diª-amigo
Gil)“
0
logar
do
Six
Atalla
&
uol.
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('“
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nelicio; so calumuiaram. . .

tro do reino penso em fazer ulgumas modili tações na lei do re. cru'omento, corrigindo assim alguns defeitos e ttttcutlendn algupouco arranjar meio de realisar :]
De
vez
em
quando
o
orgão
mas reclamações da opinião.
ohru.
Porgti
ntntno
s
o
quoor
a
feito
mimosoi
a
nos
com
um
artigo
sobre
Dizia tambem o mesmo jor- administração
I
d'essn
eu.")no
porque
nunca
lis
imus
municipal. em que,
nal que já tinha feito alguns es- não so vhz que a actual é má, mas gnrnram em orçamento ou contis s
tudos para esse fun. Sem duvi— tambem que. a passada ora boa. e não nos «lv-ruin resposta. Eram

* MUNICIPAL,

-

lngas; livram o municipio de sete ' Pªrª tºdºs meu riso foi extranho,
indivíduos que o rejudicavmn. So n'ossa horn cruel, em que partiste.
aquellos joroaes iSSerama vi,-rdu- Do riso vento pranto em que me banho;

diminuído alreceitn, Como dizem,
tendo satisfeito todos os encargos
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Publlcnções
Annuncios e communicados, linha.. 50 réis
25 réis
ltepetiçâo........... ......
Os srs. assignantes teem o descouto do 25 “|..

pacientemente todos os elementos, occultos na sombra ou ras—

gados ao sol, com que podia rcconstruir-se & historia divertida
da mocidade ue espcnnejóu &
sua alegria e imentou de amor
o seu coração por toda a epocha
de banhos, eu Poderia conscien—
temente desdobrar, folha nfolha,
todo esse grande livro, que &
chronictt mentalmente escreveu,
em que o ciume range, o arnoe
rouxuioleiu, a invejª ulula, a tro—
nia co.:hicha, & tristeza ti, & alegria chora, o escandalo exempli—
Zica, n innoccncm mandalas, &

tro; emporcalhu—sc, a vida en—
rim ainttlgima-se dos mais cn—
contrndOS sentimentos, lison cada.
e censurada, almejada e o inda,

abzncoattla o pragueioda.
“ , Epochzt feericu, de sol e de
riso, muito chtlreada de amora
«: muito cevada de pequeninas
escandalos, proporcionava—me a—
gora occusizio para desenrola!
aqui esse map aphantastico, po—
votulo tlc estre las, ondulanten co«
mo uma ceara, cortado de risos

urgcntinos, cnuodoado de colli«
nto, o «qu-.tl o coração, este gran-

Othoi sorrindo e vi que. o grupo todo

de c profundissimo sabio, traçou

neenarn bem triste o hrnnro true.»,

com muito estudo e a lingua, os—
ttt emoliente photographia, mui—
tos veios exacta, dc cnhou e co—

. ——:unigos d'um instante. assim o .:indn
', de quota inter patrulhar pour um::tcutio.

'. o avisos-issu
«».-,......»M M. ,
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Nos intervallos tocou a (una
s
do
a
ll
ue
aq
r
po
da
gi
ri
di
,
se
en
ar
ov
hespzmhoes, que tocava rebe—

'loriu, com verdade ordinaria'
mente.

Se me fosse permittido deitur um prego no dobnr dos con—
veniencius, chamadas sociaes, se
o chronism não representasse
uma ou outra vez o papel espi—
nhoso de confessor, constrangido
aguardar, como u'uma sepultura, o sigillo confiado nªum desu—'
bafo confortutivo de nixões zica—
çnpadas, nqui havia e ussoulhnr
agora. muitos casos que surpre—
hendi em flagrante delicto e ou—
tros que vieram até mim, muito
biixinho, muito o medo, com o
sulvo—conducto de guardar segredo.

Mus decididamente o chro—
niistn não pode de modo algum
converter estes delicados sober":m, muito innocentes, traçados
em estrlo berma hradito, de mo-

'lr* .; ri'ão melint mr os mais cais—
v-s ouvidos, em crias dªumn murnco
as
mo
co
c,
nt
cu
es
cr
ão
oç
o":

, =,s_ d'um soul'ieiro.
Descansem todos, pois. Não
direi coisa nenhuma das muitas
que sei aumentariam por muito
- “tempo a sotfrega curiosidade fe—
minina, que em tudo fariseu escatrdulosinhos. N'umri pzilziv r-iz, os
srs. Tantnlos do escandalo, t'a—

zem—me o favor de se retirarem
' da minha porta ?
Foi no domingo a festa de
”Santa Catharina, advogada dos
»
fraguteiros.
Festa arrumada por este frigidissimo novembro., esquecida
alli para o sul da Villa, n'aqucl—
.la- sesonatica pluga, onde com as
4825663 as cebolas se desenvolvem

ca, com bravura e boa mão de

que ahi se celebra & milagrosa

Novo pà'i'ia

Vi este pztrizt apenas desrmurulo

Rodar atrás da não tztete-zindo o chao,
Em curta camisitci ou, um leitão,
A tiritar de frio, ouluhuzndo,

todavia, ainda não

conseguiu abrir um filão de juizo
nos cerebros vasios de quantos
«fm ateiros andam por este mun-

—
en
e
io
ud
ga
ra
pa
o,
ist
Chr
(:
. do
;retenimento do rapazio.
. De mais a mais,—& este anno
_ imperou outro motivo, não me—

nos forte, para fazer—nos esqueçer de que no domingo passou
o. festa de Santa Catharina. Uma
'

Assembleia; e cremos que este as—
sim o fará.
Muito estimamos que se con-sign mais este notou-l melhoramento para a nossa praia, que parece .;ncrer agora dosunvolver-se
muito.
“ião devemos, paus. esfriar u'os

arco. Agrudou a musica e agradou a prestidigimçio.
Está claro que rio irei n'este logirdesriando os numeros do
programma, que construiu o es—
o
it
os
op
pr
se
de
to
ei
sp
re
a
o
nd
ze
di
o,
ul
pectac
()
ra
pa
8
«11
,
to
an
rt
po
á,
al
Ox
.
cada um as minhas impressões
ca
em
a
ir
at
se
ia
le
mb
se
As
a
no
an
de
me
r—
ra
Quero apenas lemb
ra
pa
te
en
am
iv
us
cl
ex
a
ad
in
st
de
.
sa
s
de
da
li
bi
que então pensei nas ha
m!
fi
se
es
—
fn
so
os
Gr
o—
tt
Ma
do
do
to
que o
zia, quando dominava nºcstas ter—
e presa-_— Na mael
a
g
u
F
ms que um piiiíieirfil immenso, nhã do ultimo domingo, o carcarumoreinnte de ring-estude, cinge rciro d'estu Villª vein participar
pelo poente.
unica presa que existia nas
a
e
qu
Elle cmpahmvu eleições, co— nossas cadeias se tinha evadido.
mo empolgou o poder, e fazia
Não sabemos se se lembram
outras mais sortes que encantava de fallarmos aqui ha uns mozes
.
&
nco
o
e
qu
s
do
'a boa-fé de nos to
scra ratonoira, chomadn'
nn
a
um
n'
sentiamos, cheio de churlntnnice, Maria do Cravo, que fizera mão
governando—nos, tour uma cadeia baixa sobre um cordão pertencer:ininterrupto de desutinos.
Sebastião Aleixo, de Acções.
ao
to
Agora o exímio dentista lá
encia ulla a essa quadrilha
rt
Pe
se encantoou para o Matto—Gros- de pomos que infestnm este con—
so, —dentism aposentado, & con- celho, coutrn os quaes não nos
tas com o seu rhenmritismo e em cansamos de berrar, chamando
guerra com o seu remorso.
ei.
-r
el
d'
s
lo
pe
Pois é pena; que ainda podeao pºder judicial, viue
eg
tr
En
ria divertir a gente, e dur—me-ín via na sombra da carlota. esperanoccusião para emb.—r umas ou do por ser julgada n'esta cpocha
outras—notas do sºmou:.
de audiencias gumes, visto que
não ehcoutrou quem quizossu arian—
João Varino.
cal-a.
Parece que, apozar do não ser
protegida pela formosura, tinha
seus adoradores que, ao que se

e vivem, ninguem se lembra de
santa que,

cliuva, torrencial tem caído desde

. o dia primeiro d'este mez, in—
cessantemente, 'ruidosamente, n—
msrrando-nos no aconchego da

cama e impedindo-nosª de atm—
.vcssar & rua, convertida em suios atoleiros como consciencias

de _arallus. . .Dias pesados. escuros, ninguem quer arremetter
com elles, embora nos aguilhoas-

Vi-o, mais tcmle j.i. rir 'l't lição,

Inquieto, vivo. rdlo. «estrungdhsdo,

E erntim, partir em lluslrt do Eldorado,
Rotondo a custo o pronto—o valentão !

, recção a Santo Catharina.

Mendigo e conducoro. nosso á tôn. . .?
0 novo titular vem do htgl'HSSO,
Solté'nos-lhe us tronist-ts de Lisboa.

S. Vicente de Pereira—
Novumbro de 88.

O S.
W

SECÇAU N.i'l'ltJiUSA

Furadouro «A chuva tem
continuado ass—introloruinvnte. Tu-

câmªra é providencial: favorece o

furiosamente :: mil u_u-r oas mm-

progredimento dos nabues e amol-

Seja ::me fôr, & chuva des—

pas dos palheiroc quo lho estão
frouteiros. A vida é assim impossivel no Furadouro,
Por isso teem retirado as fa
milias & banhos, as ultimas quo

munchou ªa festa. Dizia—se até

restavam aindn'. Assim passou, no

, com graça que os festeiros, pezurosos or nao mostrarem a
vistosa il uminnção que haviam
preparado para & vespem, & armaram e accenderam ao meio-

principio desta semana, para o

lecc & doidice dos fragnteiros.
Talvez Sent:-1 Cuthnrinà— pen—
_
sasse nºisto. . .

' dia .de domingo.“ .
Se assim foi, remediou-se

uma outra coisa interessante, que

' todos os annos se disfruetsvu
Nesse dia, a qual era o formi—
_ ,Pueiro dos telhados que iam uzo...

l

que se fecha quasi o Novo Testamento.

pai:/., um estabelecimento d'estu

Como catholiccs apostolicos

nnturezn;quo hoje em dia já
ellos andam espalhados por ou—
tros terras de pouca monta.
Estamos em que o sr. Su-

romanos e crentes na palavra.
do Divino Mestre que apontou

às gentes 'os seus padres, como
luzes do mundo e saesda terra,

tão a findar as obras da repa-

muito nos entristecemos por ver
que o sacerdote em questão,
longe de imitar os largos e santos ensinamentos do Evangelho,
antes pretendeu trazer para as
columnas do nosso humilde e
religioso jornal a lama pagã que

ração da nossa egrcja matriz,

se escoa por essas garotas, que

cena fará negocio, attentas as

suas bonissimas qualidades e a
excellencia do seu estabelecimento.
obras da cgi-cla -- Es—

que, prompta, tica notavelmen- doidos dirigem.
te melhorada.
Sabemos que não podemos
Para de vez mostrar—se di— cnsi nar o padre—nosso ao vigario,
gna da; visita dos estranhos que mas com :;r mão no peito, con—
passem entre nós, resta dourar fessando & nossa humildade, ou—
»
o altar-mor.
samos lembrar ao sacerdote
Bom sabemos que as recei— virginal, que se nosdirigiu,quc
tos da junta de parochin são a nossa porta se fecha para.
muito escassas. Além :l'isso a todós quantos, como 3. rev.",
actual tem lnctado com innnme-

soltarem Íórn do trilho, aberto

ras difliculilozlos. pois não rc-

por Nosso Senhor Jesus Christo.
' Pode s. rev.“ não nos ab-

celieu da sua untoccssom um
tostão em dinheiro, antes tomou

posse do seu cargo oriorudo com

solver, mas até não nos convencer de que Deccamos, iremos

muitos e avultadas dividos pas— brmlandoz—Bata a outra porta,
. .
sivos.
irmãosinhol
Com muitas economias, pois,

completo o seu brioso ponsa- como halle o sr. Aralla, salvo
Estrumada?!
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Polo juizo de direitoda comarca d'Uvar e repartição de
Fazenda do concelho, correm
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saram pela saude de seu sem. procurado pelos seus freguezes. boa.
pre chorado marido e pac, José
Está habilitado a fazer toSecco, assim como tambem a da a obra pertencenteà sua artodas as que se dignaram acom— te. tudo por preços commodos. CODIGO ADMINISTRATIVO
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pagar na reeebedoria d'c'sta co- d'ella, pelas 10 horas da ma- se ter- se dado nas manifesta. marca, a quantia exequenda de nhã, do dia 18 do mez de No— ções de seu indelevel reconhe-

Ovar 7 de novembro de 1888.

2 Volumes illustrados

Carolina Augusta. de Gou—

vea e seus filhos, Manuel Secco
Municipacs de petição de adia— de Gouvea, Antonino Secco de
tamento e dispensa, a que se Gºuvea, Adelino Secco de Gou—
refere o art.º 't“)- da lei de 12 . rea, Abel Secco de Gouvea e

.
de setembro de 1887.
Faço ainda saber que ele
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Quem quizer comprar uma
eira e casa e um bocado de terra., falle com Maria do Carmo
Gomes, da Rua do Lamarão,
n.º u—Ovar.
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Casa Editora e do A
Commissão

Decreto da lide Julho de 1886
DE

C=1D1G0 COMMERCIAL
Precedido do respectivo relatorio
e com um appendice. contenda

Approvado por Carta da lol de 28
de junho 4104888, e sºu REPORTORIU ALPHABETHM. precedido
do relatorio do sr. Ministro da
Justiça e dos paroovros dos Cama—
ras dos srs. Deputados e Dignos
Pares da Nação.
Faz uma bebida deliciosa ad—
dioionaido-lhe apenas agta e as-

Preçº: br. . . .. . .

2410 rs.

Encadernado. .

380 rs.

toda a legislação relativa ao mesmo codigo, publicado até hoje,
e reformas dos empregados oi—
vis, & Reorganisaçao do Tribu-

Tambem e muito util no iraelemento do Indigestão, Nervoso,

»
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Dispepsia e dôr de cabeça. Preço
por frasco 600 reis, e por duzia
tem abatimento.
Peitoral de cereja de
Ayer —U remedio mais seguro
que ha para curar a los», Bronchite, Asthma e Tuberculos pui—
lwnares.
—
Extracto composto do
.alsaparrliha cie Ayer——
i'ara purificar o sangue, limpar ()
mrpo e cura radical das escrufuias.
0 remedio de Ayer
noutra as simões—Febres inxermitentes e loiro—as.
'l'odos'os reumdios que ficam
indicados são altamente com-,ontrados de n'laneira quo sairem buraíos porque um Vllii'o dura npiilo
“

Vinha Nutritivo

Carna

Ayer—0 melhor purgalivo sua
" e inteiramente vegolai.
vigor do' cabello de
Ayer—impede que o cabello Se
torne branco o restauro ao cabal—'

lo grisalho a sua Vitalidade) forIosura
"*
PERFEITO DESINFECTANTE
E PURIFICAN'I'E DE Jl-IYES paau
desinfectar casas e ialrinus; Lam-

bem é cane-limito para tirar gordura ou nodoas de roupa, limpar me

Unico legalmente auctorisado pelo
ovemo, e pela junta de saúdeSabina
e Portugal, documentos leg isadoc

pelo consul gerai do Imperio do Bn-

zil, É muito util na oouvaiescençn de

Polo correio franco de porte a

todas as doenças; augmenia consideraveimente as forças aos indiwduos

quem enviar a sua inniorlamfia um

posições do mesmo codigo, 3

NOVA LEI DO RECRUTAMENTO
A
Tabella dos «:moiumcnios ad—

debiliudos. e excita o appelite de um
modo exiraordinmo. Um calmo d'este

estampilhas'ou vales do noi-rem.
A' Livraria Jirau. (.ouliuhO—

vinho,

esenia um bom brownia-

io & von

ul principia; pluma—au.

E Um CUÍ'IUSO REPEHTQIUO
ALPHABETICO

Quarta edição

Mais de cem medicos altestam

e 20. Porto.

a superioridade d'esta VINHO pa—

Preço—brochado. , . . . . 300 reis

ra combater a falta de hlrças.

Enradernado ... 400 reis
Pelo correio franco de porte a

GUIA na oosvonssoio
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